Новият HILUX

Сега с Toyota Safety Sense*
*За вариантите с двойна кабина

Ценова листа TOYOTA HILUX
Ниво на
оборудване

Кабина

Задвижване

Врати

Места

Двигател

Трансмисия

Цена:

PRACTIC

Единична кабина

4x2

2 врати

1+1

2.4 D-4D

6 M/T

49 990

COMFORT

Единична кабина

4x4

2 врати

1+1

2.4 D-4D

6 M/T

59 990

COMFORT

Удължена кабина

4х4

2 врати

3+1

2.4 D-4D

6 M/T

63 990

COMFORT

Двойна кабина

4х4

4 врати

4+1

2.4 D-4D

6 M/T

65 990

COMFORT TSS (ново)

Двойна кабина

4х4

4 врати

4+1

2.4 D-4D

6 M/T

66 990

STYLE

Двойна кабина

4х4

4 врати

4+1

2.4 D-4D

6 M/T

69 990

STYLE TSS (ново)

Двойна кабина

4х4

4 врати

4+1

2.4 D-4D

6 M/T

70 990

STYLE 6A/T

Двойна кабина

4х4

4 врати

4+1

2.4 D-4D

6 A/T

72 990

STYLE TSS 6A/T (ново)

Двойна кабина

4х4

4 врати

4+1

2.4 D-4D

6 A/T

73 990

INVINCIBLE

Двойна кабина

4х4

4 врати

4+1

2.4 D-4D

6 M/T

73 990

INVINCIBLE 6A/T

Двойна кабина

4х4

4 врати

4+1

2.4 D-4D

6 A/T

76 990

Нива на оборудване Hilux

Practic
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VSC - Система за управление на динамичната устойчивост на автомобила
(Vehicle Stability Control)
Разпределение на спирачното усилие и Спирачен асистент (EBD + BA)
Активен контрол на сцеплението на четирите колела чрез системата A-TRC
(Active Traction Control), която включва:
- автоматична блокировка на приплъзващите колела и автоматично
преразпределяне на въртящия момент към колелата с най-голямо сцепление
- електронно регулиране на оборотите на двигателя
Антиблокираща спирачна система (ABS)
2 двустепенни фронтални въздушни възглавници на предните места
2 странични въздушни възглавници на предните места
2 въздушни възглавници тип 'Завеси' на предните и задните места
Въздушна възглавница за коленете на водача
Асистент за потегляне по наклон (НАС)
Халогенни рефлекторни фарове с автоматично включване (сензор за светлина)
Стилизирани сребристи стоманени колела с гуми за всякакъв терен 265/65 R17
Стандартна резервна гума, монтирана под пода на товарния отсек
Предни и задни калобрани
Отопляеми странични огледала (черни)
Цяла предна седалка за двама души с покритие от PVC
Регулируеми подглавници за всички места
Уретов волан, регулиращ се по височина и дълбочина
Ръчно регулируеми предни седалки
Оригинални гумени стелки
Kлиматична система с поленов филтър и филтър за чист въздух
Ускорено затопляне на двигателя и ускорено затопляне на въздуха в купето чрез
електрически керамичен нагревател в климатичната система; подгряване на горивото,
усилен стартер и алтернатор
Радио CD/MP3/WMA с Aux-in и USB входове, 2 тонколони и антена + Bluetooth
Алармена система и имобилайзер
Система за намаляване на поднасяне при теглене на ремарке (TSC)
Звукова сигнализация за забравени светлини и забравен контактен ключ на таблото
Неотваряемо задно стъкло и поставки за чаши за предните места
12 V електрически извод отпред
Wi-Fi Интернет в автомобила
Система Pitch&Bounce Control, контролираща потъването и
изправянето на предницата при рязко спиране и потегляне,
както и при неравности по пътя
Допълнителна защита на ходовата част
Вградени куки за багаж в товарното отделение
Eлектроуправляеми предни и задни прозорци - за водача автоматично
Монохромен мултиинформационен LCD дисплей в приборното табло
Централно заключване с дистанционно в ключа на автомобила
Индикатор и превключвател за екологично шофиране
Бутони за управление на аудиото и телефона от волана
Подлакътник с капак и кутия за вещи, поставки за чаши и заключваща се жабка
Отопляемо задно стъкло (неотваряемо)
Брони, огледала и дръжки на вратите в черен цвят

Comfort (ниво Practic плюс:)
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Стилизирани черни стоманени колела с гуми за всякакъв терен 265/65 R17
Широка предна броня в черен цвят и широки калници
Черни странични огледала с електрическо управление и отопление
Заключване на задната врата на товарното отделение
Текстилни предни и задни седалки
Мигачи, интегрирани в страничните огледала
Подсилено окачване
Блокиране на задния диференциал
4 тонколони
Джобове на гърба на предните седалки и в задните врати
Тонирани в зелено странични и задно стъкло.
Отделна седалка за пътника отпред
Централeн подлакътник с капак и поставка за чаша за задните места
Отопление за краката на задните пътници
Предни и задни електрически прозорци
Ръкохватки над главите и пред вратите за пътниците отпред и отзад

Comfort TSS (ниво Comfort плюс):
Toyota Safety Sense система за активна безопасност, включваща:
• Pre-Collision System (PCS) - система за активна безопасност, която предупреждава водача
за опасност от челен сблъсък с аудио и видео сигнал, а в случай на липса на реакция спира
автомобила самостоятелно (при скорост до 80 км/ч)
• Lane Departure Alert (LDA) - асистент, следящ за напускане на лентата за движение
• Automatic High-Beam (AHB) - автоматично превключване между къси и дълги светлини
• Aдаптивен круиз контрол – изравнява скоростта с по-бавно движещите се пред него
автомобили, като след освобождаване на лентата за движение възстановява скоростта
•Pedestrian Detection – регистрира пешеходци и реагира със звуков и визуален
предупредителен сигнал и задейства спирачната система с цел избягване на сблъсък

Style (ниво Comfort плюс):
l

Toyota Touch 2 мултимедийна система:
- 7.0" цветен, сензорен WVGA дисплей (480 x 800) с интуитивен интерфейс за
"местене и прелистване" на менюта, подобно на смартфон и 20 Европейски езика
- Аудиосистема с 6 високоговорителя
- Вграден в таблото радио с FM / AM тунер, CD-плейър с един слот (MP3/WMA/DAB)
- USB и аудио входове за свързване на iPod® и други преносими MP3 устройства

l
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- Пълен контрол на iPod и MP3 плеър чрез сензорния екран
- Bluetooth® свързаност с мобилни телефони за разговори със свободни ръце, за
възпроизвеждане на музика и за автоматично сваляне на телефонния указател
- Визуализиране на информацията от борд компютъра и настройките на автомобила
- Задна камера за подпомагане на паркирането с визуализация на дисплеq
Електрически сгъваеми и отопляеми огледала
4.2" Мултиинформационен дисплей - борд компютър
Кожен волан с управление на аудио системата от волана
Текстителен заден подлакътник
Фарове за мъгла и дюзи за почистване на фаровете

(продължава на стр. 2)

Ценова листа TOYOTA HILUX

Нива на оборудване Hilux

Style TSS (ниво Style плюс):

Style (продължение от стр.1):

l

Регулиране седалката на водача по височина
Сребристи елементи на централната конзола, волана и вратите
Сенници с огледало за пътника до водача
Затъмнени задни странични и задно стъкло
Хромирани странични огледала с електрическо регулиране, прибиране и отопление
Хромирани радиаторна решетка и задна броня
Хромирани външни и вътрешни дръжки на вратите
Алуминиеви колела 265/65 R17 7,5J
Предни спортни седалки и плюшена тапицерия на седалките
Сигнализация за внезапно спиране (EBS)
Автопилот (Cruise Control)
Асистент за движение при стръмно спускане (DАС)

l

220V електрически извод в купето

l
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Invincible (ниво Style плюс):

Всички 4x4 модификации имат следните технологии на задвижване:

Toyota Safety Sense система за активна безопасност, включваща:
• Pre-Collision System (PCS) - система за активна безопасност, която предупреждава
водача за опасност от челен сблъсък с аудио и видео сигнал, а в случай на липса на реакция
спира автомобила самостоятелно (при скорост до 80 км/ч)
• Lane Departure Alert (LDA) - асистент, следящ за напускане на лентата за движение
• Road Sign Assist (RSA) - асистент, който следи пътните знаци и ги изобразява на
приборното табло
• Automatic High-Beam (AHB) - автоматично превключване между къси и дълги светлини
• Aдаптивен круиз контрол – изравнява скоростта с по-бавно движещите се пред него
•Pedestrian Detection – регистрира пешеходци и реагира със звуков и визуален
предупредителен сигнал и задейства спирачната система с цел избягване на сблъсък
• LED фарове с адаптивна система за автоматично регулиране на височината
• Алуминиеви колела с 265/60/18 гуми за асфалтови пътища
•Smart Entry&Start система за достъп и стартиране на автомобила
•Подгряване на предните седалки
•Автоматична климатична система

ГАРАНЦИЯ

l

l

l

3 режима на задвижване, избираеми чрез отделен 4х4 превключвател:
- Задвижване на задните колела - 4x2 (H)
- Задвижване на четирите колела - 4х4 бързи (H4)
- Задвижване на четирите колела - 4х4 бавни (L4).
Последният режим е за тежък офроуд се осигурява чрез понижаваща предавка
Блокиране на задния диференциал чрез бутон на таблото (с изключение на Practic 4x2).
Автоматично включващ/изключващ се преден диференциал (ADD) при превключване от
4х2 към 4х4 и обратно

ДОПЪЛНИТЕЛНА ОПЦИЯ
Кожен интериорен салон за двойна кабина:
- включва седалки, врати, подлакътник; съобразен с SRS airbags
- голям избор на цветове на кожата и конците
- инсталация в България преди предаване на автомобила
- 3 години гаранция
- цена: 3900 лв с ДДС.

•Странични степенки за улеснен достъп в купето

040 Бяло

Toyota Safety Sense система за активна безопасност, включваща:
• Pre-Collision System (PCS) - система за активна безопасност, която предупреждава водача
за опасност от челен сблъсък с аудио и видео сигнал, а в случай на липса на реакция спира
автомобила самостоятелно (при скорост до 80 км/ч)
• Lane Departure Alert (LDA) - асистент, следящ за напускане на лентата за движение
• Road Sign Assist (RSA) - асистент, който следи пътните знаци и ги изобразява на
приборното табло
• Automatic High-Beam (AHB) - автоматично превключване между къси и дълги светлини
• Aдаптивен круиз контрол – изравнява скоростта с по-бавно движещите се пред него
•Pedestrian Detection – регистрира пешеходци и реагира със звуков и визуален
предупредителен сигнал и задейства спирачната система с цел избягване на сблъсък

Посочените цени са в лева с включен ДДС.

ПРЕДЛАГАНИ ЦВЕТОВЕ
070 Перлено Бяло*

1D6 Сребристо*

1G3 Графитено сиво*

218 Черен металик*

3T6 Огнено червено*

4V8 Авангард бронз*

8Х2 Морско синьо*

2.4 D-4D (4x2)

2.4 D-4D (4x4)

2.4 D-4D (4x4)

2393
150 / 3400
400 / 1600-2000
6-степенна ръчна

2393
150 / 3400
400 / 1600-2000
6-степенна ръчна

2393
150 / 3400
400 / 1600-2000
6-степ. автоматична

* Цветове металик. Доплащане за боя неметалик - 490 лв., металик - 990 лв., за Перлено бяло (070) - 1490 лв. (070) с ДДС

Технически характеристики
Работен обем на двигателя

см3

Максимална мощност
Максимален въртящ момент
Трансмисия

к.с. при об./мин
Нм при об./мин
вид
км / ч

Максимална скорост
Ускорение (0 - 100 kм / ч)

секунди

Разход (комбиниран цикъл)*
Емисии CO2 (комбиниран цикъл)*

175

170

170

13.2

13.2

12.8

л / 100 км

7.1

7.0

8.3

г / км

178

185

204

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Екологична норма

* Разходът на гориво и емисиите на CO2 са измерени в контролирана среда според Директива 80/1268/ЕЕС. Стилът на шофиране, както и други условия (пътна настилка, трафик, товар, брой пътници и др.) променят реалните показатели.

Единична кабина

Удължена кабина

Двойна кабина

Обща дължина

мм

5 330

5 330

5 330

Обща широчина

мм

1 800

1 855

1 855

Обща височина

мм

1 795

1 810

1 815

Междуосие

мм

3 085

3 085

3 085

Предна колея

мм

1 495

1 535

1 535

Задна колея

мм

1 510

1 550

1 550

Преден надвес

мм

1 000

1 000

1 000

Заден надвес

мм

1 250

1 250

1 250

Минимален просвет

мм

225

225

225

Ъгъл на атака (преден)

о

30

31

31

Ъгъл на заход (заден)

о

25

26

26

Единична кабина

Удължена кабина

Двойна кабина

Размери на автомобила

Товарно пространство
Обща дължина

мм

2 315

1 810

1 525

Обща широчина

мм

1 645

1 645

1 645

Обща височина

мм

480

480

480

За по-подробна информация, моля обадете се на най-близкия дилър на TOYOTA:
МОНЦА, Благоевград, тел. 073/ 88 57 00; СПЕКТА АУТО, Бургас, тел. 056/ 87 64 64; КАРКОМ, Варна, тел. 052/ 575 700; ВЕНЦИ, В. Търново, тел. 062/ 611 400;
ВЕНЦИ, Габрово, тел. 066/ 810 810; МОТОТОМ, Добрич, тел. 058/ 600 777; ТИКСИМ, Пазарджик, тел. 034/ 403 320; ВИА ИНТЕРКАР, Плевен, тел. 064/ 870 880;
ТИКСИМ, Пловдив, тел. 032/ 900 555; НИKОМ, Русе, тел. 082/ 818 111; КАЛЕ АУТО, Сливен, тел. 044/ 666 665; ТМ АУТО, София, тел. 02/ 960 41 10; ГЛОБАЛКАР,
Стара Загора, тел. 042/ 919 414; ВЕНЦИ, Шумен, тел. 054/ 874 340.

Ценовата информация, съдържаща се тук не представлява оферта за продажбa на продукти и/или услуги TOYOTA. Посочените цени са ориентировъчни, като могат да варират в зависимост от модификация, ниво на оборудване, данъци,
такси и други обстоятелства, релевантни за всеки конкретен случай.
Тойота Балканс ЕООД си запазва правото по всяко време и без предизвестие да променя посочените цени, спецификации, наличности и всяка друга информация, касаеща продуктите/услугите TOYOTA.
Посочените цени са препоръчителни, но не са задължителни за упълномощените търговци и сервизи на TOYOTA в България, при сключване на договори за продажба на продуктите и/или услугите TOYOTA с клиенти. Всички условия за
продажба на който и да било продукт и/или услуга TOYOTA на клиент следва да бъдат уговорени в конкретен договор за продажба със съответния клиент.
В посочените цени са включени мита, ДДС и транспорт до съответното дилърство на Toyota. Цените не включват регистрационни такси, както и каквито и да е други държавни данъци и/или такси.

